1X

Decumed ApS • Skovringen 3 • DK - 2950 Vedbæk • +45 40168632 • sb@decumed.com
WWW.D ECU M ED .COM
Version 082014

BRUKERMANUAL
Decuheel oppblåsbar helløfter til engangsbruk

NO

•

Helløfteren må kun brukes til forebygging av helsår, i forbindelse med behandling av helsår og til
elevasjon av hel. Fold ut helløfteren. Innfør pumpespissen i den selvlukkende ventilen. Pump helløfteren opp 3/4, ikke mer. Helløfteren skal ikke pustes helt opp. Hvis den blir for hard kan dette føre til
skade på pasienten samt beskadigelse av selve helløfteren.

•

Helløfteren er nå klar til bruk.

•

Plasser pasientens fot i den oppblåste helløfteren. Fotsålen skal hvile mot den delen av helløfteren
som er markert med en tegnet fot.

•

Leggen skal bæres av den store luftfylte delen i bunnen.

•

Helen skal være løftet over underlaget (madrassen). Juster lufttrykket slik at helens korrekte løftehøyde oppnås (1-2 cm), dette kan gjøres mens pasientens ben blir liggende i helløfteren. Trykket i
helløfteren kan senkes ved hjelp av den medfølgende pinnen, som forsiktig innføres i ventilen slik at
luft slippes ut, inntil ønsket hardhet er oppnådd.

•

Båndet lukkes. OBS: Båndet må ikke stramme. Før helløfteren fjernes, kan den punkteres, for eksempel ved avklipping av et hjørne.

•

Kastes i vanlig avfall.

•

Helløfteren brukes direkte mot huden, Helløfteren er pasientspesifikk, og må ikke brukes av flere
enn én pasient. Ved tilgrisning av helløfteren skal den erstattes av en ren helløfter.

•

Inneholder ikke ftalater

!

ADVARSEL

•

Advarsel: Ved for høyt trykk i helløfteren kan den briste med høyt lydtrykk som følge.

•

Helløfteren må kun fylles med atmosfærisk luft.

•

Fylling av helløfteren med andre lufttyper kan medføre brannfare.

•

Helløfteren må ikke komme i direkte kontakt med sår, på grunn av infeksjonsrisiko. Vedlikehold alltid
korrekt trykk i helløfteren. Ved manglende trykk i helløfteren er det risiko for at trykk sår kan oppstå.

•
•

Helløfteren må kun brukes i oppblåst tilstand.

•

Må ikke brukes i nærheten av åpen ild.

•

Defekte helløftere skal straks kasseres.

